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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

• Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

• Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

• Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven! 

• Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
• Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 

genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

• Plocka upp den tryckta punktskriften samt eventuella svällpappersbilder så snart du 
kan och förvara pärmarna stående. Punktskriften riskerar att plattas till och 
svällpappersbilderna kan klibba ihop om de förvaras liggande. Den tillfälliga doft 
som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta hinner också avta tills de 
ska användas av eleven. 

• Sidan 2 är borttagen. 

• Rutorna med ram av gula prickar heter Regelruta. 

• Alla bilder i boken utgår men texten i pratbubblorna finns kvar. Då står det: Wilma 
säger:, Jonathan säger:. Fem pratbubblor är borttagna. De finns på sidorna 5, 7, 23, 
37 och 43. Om eleven frågar efter hur barnen ser ut eller gör får du eller någon 
kamrat berätta. 

• När texter innehåller understrukna ord i originalboken har dessa inte markerats i 
texten i den anpassade boken. I stället presenteras de i en lista direkt efter texten 
med inledningen "Understrukna ord:". 

• Det finns svällpappersbilder till labyrinterna på sidorna 27, 39 och 55. 

• För att eleven ska kunna fokusera på stavning och inte stilsorter så är alla stilsorter 
borttagna. De understrukna orden i texterna är markerade med en parentes och de 
fetmarkerade och understrukna bokstäverna i regelrutorna är skrivna med vanlig 
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stil och efter ordet är de markerade bokstäverna satta inom parentes. (T. ex. dagg 
(a) sid 4). 

• Versaler är borttagna utom i början av meningar. 

• I texten före alla korsord har den andra meningen tagits bort. De utelämnade orden 
är markerade med ---. Bilderna har bytts ut mot text som du kan läsa under 
Sidspecifika förändringar. Efter frågorna/påståendena står antal bokstäver i det 
sökta ordet. 

• Då det finns ett streck – i ett ord är det en eller två utelämnade bokstäver. 

• Det finns fem gröna prickar i några texter. Dessa är borttagna och nästa rad 
kommer med ett indrag för att markera nytt stycke. 

• Tabellerna på sidan 31, 47, 51, 58 och 63 är skrivna i tabellform. De andra 
tabellerna är omarbetade till löpande text. När det är två kolumner åtskiljs dessa 
med ett talstreck. Detta får inte eleven information om så det är bra om du hjälper 
till i början om det behövs. 

• Ordrutorna är omarbetade till löpande text. Alla rader, kolumner och diagonaler är 
inte med. 

• Några övningar har uppmaningen att rita en bild/illustration. Då anvisas eleven att 
rita på ritmuff. 
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Sidspecifika förändringar 

4 

Text till uppgift A är ändrad: 

Skriv av orden från rutan. Markera den betonade vokalen. 

5 

Korsord: 

Vågrätt 

6 Längst fram i tåget --- (3) 

9 Nedanför munnen --- (4) 

Lodrätt 

2 Ovanpå hus --- (3) 

8 Lägges på gryta --- (4) 

6 

Text till uppgift D är ändrad: 

I texten Drömsemester står tjugo ord inom parentes. Skriv in dem i rätt grupp. Ett exempel 
är inskrivet i varje grupp. 

Tabellen skrivs horisontellt: 

betonad lång vokal + en konsonant: för --- --- --- --- --- 

betonad kort vokal + en konsonant: dum --- --- --- --- --- 

osv. 

7 

Uppgift E är ändrad: 

Leta efter de gömda orden och sätt de inom parentes. Du får hjälp med ett ord. Orden du 
hittat finns i listan under de gömda orden. 

  ötvadamm 

  ynackena 

  ryckerjq 

  kmrykern 

  bantmata 

  ztalkzsb 

  aqndammu 

  oaslleab 
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  zxsywsnu 

  nymattax 

  acrnvass 

  ckytally 

  rmnaken 

Text till uppgift F är ändrad: 

Välj ett av de ord du har satt inom parentes. Skriv en mening där ordet ingår. Gör en 
illustration (bild) som passar ihop med din mening. Använd ritmuff. 

9 

Korsord: 

Lodrätt 

5 Eiffeltornet är en --- (7) 

6 Du kan --- med legoklossar. (5) 

10 

Text till Uppgift D är ändrad: 

Ordet understrukna är utbytt mot skrivna inom parentes. 

11 

Uppgift E är ändrad: 

I ett spindelnätnät finns det fyra ord. Mitt i nätet sitter en språkspindel. Han har blivit 
bestulen på sina vokaler. Hjälp honom att ta tillbaka dem från Vokalspindeln. Skriv in 
vokalerna på rätt ställe. 

Vokalspindeln har tagit dessa vokaler. 

  e 

  a 

  i 

  a 

  o 

  a 

  y 
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  kl-ttr- 

  sn-ggt 

  kv-tt-r 

  p-ddl- 

13 

Om eleven undrar varför det inte är lodrätt och vågrätt i korsordet kan du förklara hur de 
ser ut. 

Korsordens text lyder: 

1 Felfri --- (7) 

2 Skriver man med --- (5) 

3 Ställe för trasiga bilar --- (8) 

4 Flicka --- (5) 

5 Sak --- (4) 

6 Man ska inte --- den björn som sover (5) 

7 Sju dagar --- (5) 

8 Skivar man och lägger på macka --- (6) 

9 Smärta --- (4) 

10 Storvuxen man --- (5) 

15 

Texten till uppgift G är ändrad: 

I en skateboardramp finns sju lådor med ord på. De har blivit påkörda. Bokstäverna har 
hamnat huller om buller. Skriv bokstäverna i rätt ordning, så att de bildar riktiga ord. 

Texten till uppgift H är ändrad: 

Illustrera din mening på ritmuff. 

17 

Korsord: 

Vågrätt 

2 Planeten vi bor på --- (6) 

7 Instrument med sex strängar --- (6) 

Lodrätt 

6 Vilt djur i Sverige med brun päls --- (4) 

9 Djur i Sverige med klövar och horn --- (5) 



6 
 

18 

Uppgift D är ändrad: 

Läs texten Geografilektion. Leta upp ord och namn som innehåller j-ljudet. Skriv in dem i 
rätt grupp och sätt en parentes runt j-ljudet. 

  j: (exempel) (J)ulia, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, --- 

  g: (exempel) (g)eografilektion, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, ---, --- 

  dj: ---, ---, --- 

  gj: ---, ---, --- 

  hj: ---, ---, --- 

  lj: ---, ---, --- 

19 

Uppgift E är ändrad: 

I ett spindelnätnät finns det fyra ord. Mitt i nätet sitter en språkspindel. Han har blivit 
bestulen på sina j-ljud. Hjälp honom att ta tillbaka dem från J-spindeln. Skriv in j-ljuden på 
rätt ställen. 

J-spindeln har tagit dessa j-ljud. 

  j 

  hj 

  dj 

  g 

 

  --ungel 

  --älte 

  un-efär 

  var-e 

21 

Korsord: 

Vågrätt 

7 En flicka öppnar munnen, ut kommer noter --- (4) 

9 I en tidning står det: Köp ny bräda, gratis hjälm, Skatekompaniet --- (6) 
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Lodrätt 

1 Hindrar från att ta sig in --- (3) 

2 Går att blåsa upp --- (7) 

22 

Tabellen är skriven som löpande text: 

Välj bland orden inom parentes med å-ljud i texten Inbrott. Skriv in dem i rätt grupp. Gör 
en parentes runt å-ljudet. Skriv fem ord i varje grupp. 

långt å-ljud som stavas med å: (exempel) r(å)narluva, ---, ---, ---, ---, --- 

långt å-ljud som stavas med o: R(o)bert, ---, ---, ---, ---, --- osv. 

23 

Uppgift E är ändrad: 

Leta efter de gömda orden och sätt en parentes runt ordet. Orden du hittat finns i listan 
under de gömda orden. 

  tggrottaåju 

  gbträdfårde 

  garderobiör 

  ersbråttomh 

  cdfpkonsert 

  attårbomddm 

  mddmobråtta 

  tdråobthåvp 

  tbrbkbrottt 

  gaspottaeu 

  grfmlhovå 

  eddblått 

  uditnblottl 

Uppgift F. På slutet finns ett tillägg: 

Använd ritmuff. 
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25 

Korsord: 

Vågrätt 

  9 Godis --- (7) 

  11 Åker man på vintern --- (6) 

  12 Har man med sig när man reser --- (6) 

Lodrätt 

  1 Använder man när man tvättar håret --- (7) 

26 

Ändrad text till uppgift D: 

Läs texten Oskyddad. Försök hitta ord med sj-ljud (”sju-ord”). Skriv alla ord du hittar och 
sätt en parentes runt sj-ljudet i varje ord. 

27 

De tre tabellerna på denna sida är skrivna med löpande text. 

När eleven ska göra den egna väderstreckslabyrinten, använd Perkinsmaskinen för att 
skriva in bokstäverna. Då kan man behöva klippa i svällpappersbilden så att den ryms. Det 
är okej. 

Tabell 1: 

Instruktion - Wilma hamnar på följande ruta 

Start – Start 

1. Åk en ruta åt norr. – u 

2. Åk två rutor åt öster. – a 

osv. 

Tabell 2: 

Instruktion – Du hamnar på följande ruta: 

Start – Start 

1. Gå två steg åt öster. - --- 

2.  osv. 

Tabell 3: 

Instruktion – Du hamnar på följande ruta: 
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Start – Start 

1. --- - --- 

2. --- - --- 

3. osv. 

29 

Korsord: 

Vågrätt 

  7 Kan man ha runt halsen av guld --- (5) 

  8 Plagg som bärs av tjejer --- (4) 

  9 Ko-pappa --- (4) 

Lodrätt 

  4 Snacks av potatis --- (5) 

30 

Text till uppgift D ändrad: 

Läs texten Kemi. Försök hitta ord med tj-ljud (”tjugo-ord”). Skriv alla ord du hittar och sätt 
en parentes runt tj-ljudet i varje ord. 

33 

Korsord: 

Vågrätt 

  1 Show i stort tält --- (6) 

Lodrätt 

  8 Är lång på katten --- (5) 

34 

Ändrad text till uppgift D. 

Läs texten Skolresa. Försök hitta ord där s-ljudet inte stavas med s. Skriv orden här och sätt 
en parentes runt s-ljudet med. 

35 

Ändrad text till uppgift E: 

I ett spindelnätnät finns det fyra ord. Mitt i nätet sitter en språkspindel. Han har blivit 
bestulen på sina s-ljud. Hjälp honom att ta tillbaka dem från S-spindeln. Skriv in s-ljuden på 
rätt ställen. 

S-spindeln har tagit dessa s-ljud. 
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  c 

  z 

  ps 

  t 

 

  -almbok 

  gra-iös 

  pa-ient 

  -on 

Tabellen sist på sidan skrivs som löpande text: 

Skriv de s-ljud som saknas. Du kan välja mellan s, c och z. Skriv en synonym eller 
ordförklaring efter ordet. 

1. –ink --- 

2. –oologi --- 

3. osv. 

37 

Korsord: 

Lodrätt 

6 För att skjuta iväg en pil måste man --- bågen. (6) 

38 

Bilderna i uppgift E är utbytta mot text: 

Vilka är orden? Tänk på stavningen. Alla ord innehåller n + d eller t 

Har man i munnen? --- 

Torkar man sig med? --- 

Kan man öppna och gå in genom till en trädgård? --- 

Småpengar --- 

Årstid då snögubben finns --- 

Där kan man leka med hink och spade --- 

39 

Tabellen är skriven som löpande text: 

Instruktion – Annelie hamnar på följande kontroll: 

Start – Start 
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Ord 1 

1. Gå sex steg mot norr. – e 

2. Gå två steg åt nordost. – ä 

3. osv. 

Den andra tabellen är skriven på liknande sätt: 

Instruktion – Du hamnar på följande kontroll: 

Start – Start 

1. --- - --- 

2. --- - --- 

3. osv. 

41 

Korsord: 

Vågrätt 

4 När man använder nål och tråd kan man sy en --- (3) 

Lodrätt 

5 Används till håret --- (3) 

Pratbubblan har ändrad text: 

Hjälp! Jag kan inte komma på bra rimord! Kan du hjälpa mig att rimma på orden inom 
parentes? 

42 

Uppgift D har ändrad text: 

Läs texten Mardröm?. I orden inom parentes finns m-ljudet efter kort betonad vokal. Skriv 
så många rimord du kan i tabellen. På nummer 3–7 väljer du själv vilka ord inom parentes 
du ska rimma på. 

Ord inom parentes i texten – rimord 

Exempel: dröm – söm, glöm, töm, ström, döm 

1. Fram - --- 

2. Ljum - --- 

3. --- - --- osv. 

43 

Leta efter de gömda orden och markera med en parentes. Orden du hittat finns i listan 
under de gömda orden. 
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  zwskrämmajl 

  bestämmarwp 

  eåafiskstim 

  ktfbdimmahb 

  räidomareuö 

  ämsskrymden 

  mmsddöma 

  lwtåkrammai 

  kästammar 

  stiskrämma 

  zeaborymmaj 

Texten till uppgift F är ändrad: 

Välj ett av de ord du har satt inom parentes. Skriv en mening där ordet ingår. Gör en 
illustration (bild) som passar ihop med din mening. Använd ritmuff. 

45 

Korsord: 

Vågrätt 

  7 Går att lasta saker på --- (4) 

  9 Paraply skyddar mot --- (4) 

Lodrätt 

  8 Regerar över ett land --- (4) 

46 

Texten till uppgift D är ändrad: 

Läs texten Stängt. I orden med parentes finns ng-ljudet. Skriv de orden på rätt ställe. Skriv 
en parentes runt ng-ljudet i varje ord. Du behöver inte skriva samma ord flera gånger. 

49 

Korsord: 

Vågrätt 

  5 Gör fågel med vingarna --- (5) 

  10 Mellan arm och hals --- (4) 

  11 Kommer ur kranen --- (12) 
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Lodrätt 

  4 Bra att ha när man ska göra upp eld --- (13) 

50 

Texten till uppgift D är ändrad: 

Läs texten Cupdags. Försök hitta de ord i texten, som passar till ordförklaringarna nedan. 
Alla ord innehåller ljudförbindelsen ks. Skriv en parentes runt ljudförbindelsen ks i varje 
ord. 

Tabellen är skriven som löpande text: 

Ordförklaring – Ord med ljudförbindelsen ks. 

Exempel: Sägs kråkan göra – kra(x)a 

1. Precis, noggrann - --- 

2. osv. 

53 

Korsord: 

Vågrätt 

10 Hon hade --- på hissknappen. (6) 

Lodrätt 

1 Pojken blev --- när klockan ringde. (5) 

54 

Uppgift D är ändrad. Kolumnerna som man ska kryssa finns inte med: 

Läs texten Upptäckta?. Alla ord inom parentes innehåller ljudförbindelsen kt. Välj åtta av 
dessa ord. Sätt en parentes runt ljudförbindelsen kt. 

Exempel: upptä(ckt)a 

1. --- 

2. --- osv. 

55 

Båda tabellerna på denna sida är skrivna som löpande text: 

Instruktion – Du hamnar på följande kontroll: 

1 Gå två steg åt nordväst. – ä 

2 Gå två steg åt söder. - --- 

Osv. 

Instruktion – Du hamnar på följande kontroll: 

1 --- - --- 
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osv. 

56 

Skylten som barnen håller upp är beskriven i text: 

Kolla in den här reklamskylten! 

På skylten står det: jord gubbar och grönsaker 

57 

Korsord: 

Vågrätt 

  2 Bok + hylla --- (8) 

  3 Fluga + svamp --- (9) 

Lodrätt 

  8 Glas + ögon --- (8) 

  9 På bilens fälg sitter --- (7) 

59 

Ändrad text till uppgift E. Orden i spalterna skrivs i rader: 

Skapa sammansatta ord genom att foga samman ord från Grupp 1 med ord från Grupp 2. 
Tänk på om du behöver förändra något i ”skarven” mellan de ord du fogar samman. Läs 
om de olika sätten att foga ihop orden, i regelrutan på sidan 56. Du kan också ta hjälp av 
en ordlista. 

Grupp 1: Grädde, gata, sol, osv 

Grupp 2: Vässare, tårta, osv 

1. --- 

2. osv. 

Uppgift G. Texten ovanför kolumnerna är borttagna: 

Exempel: ishockeymålvaktsbenskydd: is + hockey + mål + vakt + ben + skydd 

tandläkarstolsryggstöd: tand + läkare + stol + rygg + stöd 

1. ---: --- 

2. ---: --- osv. 

61 

Korsord: 

Vågrätt 

11 Gör en reporter som ställer frågor --- (8) 
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Lodrätt 

10 Fisk som man brukar meta --- (7) 

62 

Ändrad text till uppgift D: 

Läs texten Avspark. Det finns ord inom parentes, som kan vara svåra att stava. Välj fem av 
dessa och skriv dem här nedan. Skriv synonymer eller ordförklaringar. Använd ordlista om 
det behövs. 

Tabellen är skriven som löpande text: 

Svårstavat ord – Synonym eller ordförklaring 

Exempel: distinkt – tydlig 

1. --- - --- 

2. osv. 
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Till läsaren 
I boken finns det två barn som berättar om stavning. De heter Wilma och Jonathan och 
gillar skateboard. 

Ord som du ska lära dig stava är understrukna i svartskriftsbokens texter men i den här 
boken står de i en lista direkt efter texten. 

I regelrutan är en del bokstäver markerade med fet understruken stil i svartskriftsboken. I 
den här boken är de skrivna inom parentes efter ordet. 

När du ska fylla i något står det ---. Om det finns ett streck - i/inuti ord ska du fylla i en eller 
två bokstäver. 

Till varje kapitel finns ett korsord. Inom parentes står hur många bokstäver det finns i det 
ord du ska skriva. Frågorna har samma numrering som dina kompisar har i sin bok så att ni 
kan hjälpas åt. 

Det finns svällpappersbilder till uppgifterna som heter väderstreckslabyrint. 

Lycka till med lärandet! 
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Pedagogiska tips 
• Läs ”Till läsaren” tillsammans med din elev. Då vet ni båda mer om bokens 

uppbyggnad. 

• Eleven uppmanas att använda ordlista. Det finns ordlista att beställa gratis från 
MTM: Nordstedts första svenska ordbok av Birgitta Ernby. Ladda ner via Legimus 
eller beställ Textview-format. 

• Typen av uppgifter återkommer flera gånger i olika kapitel. Kanske du behöver 
hjälpa eleven att förstå i början. Uppmana eleven att försöka själv när en 
uppgiftstyp upprepas. Då kan eleven gå tillbaka och kolla för att bli självständig. 

• I en del uppgifter ska eleven illustrera meningar med bilder. Tycker eleven att det 
är svårt att rita bilder kan man som alternativ göra ett litet drama för att 
åskådliggöra meningen. En ljudillustration kan också fungera. Det går lätt att spela 
in på dator eller mobil och sedan lyssna. 

• Ordrutor. Har du en elev som vill ha större utmaning kan du själv skriva ord 
baklänges eller lägga till rader där det inte finns några ord. 
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